امروزه مدیران مدارس و دانشگاه ها با توجه به رویارویی با فشارهای رو به افزایش موجود مبنی بر تقویت امنیت
محوطه فضاهای آموزشی با مسئولیت های بزرگی رو به رو هستند .در برخی از موارد ،مسئوالن آموزشی ناگزیرند
که همچون ماموران محلی با مسائلی چون خرید و فروش مواد مخدر ،مالکیت و به همراه داشتن سالح های سرد و
خشونت های گروهی دست و پنجه نرم کنند .برای ایمن سازی محوطه ی فضاهای آموزشی و نقل و انتقال کارآمد
بین فضاهای آموزشی ،شرکت  CP PLUSگستره ی جامع و کاملی از راهکارهای خود را ارائه میکند.

چالش های امنیتی موجود در فضاهای آموزشی شامل موارد ذیل میشوند:


بازبینی و کنترل رفتار معلمین و اساتید

 بازبینی و کنترل رفتار دانش آموزان
 ارتباطات واضح و کارآمد
 دنباله روی ورود افراد /وسایل نقلیه و خروج آنها از فضاهای پیرامونی
 ضمانت امنیت فرزندان برای والدین آنها

راهکارهای امنیتی شامل موارد ذیل میشوند:
 دوربین های  IPبا رزولوشن باال برای بازبینی رفتار افراد
 دوربین های  IPمجهز به پشتیبانی از میکروفون های دوسویه
 دوربین های  IPمجهز به تشخیص در فضاهای پیرامونی
 امکان نظارت دورادور و در اختیار والدین قرار گرفتن آن از طریق
تکنولوژی ابری

نیاز به نظارت در بخش آموزش

نظارت اتوبوس های مدارس/دانشگاه ها

چالش ها

راهکار عمومی

 ورود متجاوزین به فضاهای آموزشی و مایملک آنها

 نظارت پیرامونی

 قلدری و رفتار نامناسب دانش آموزان
 ارتکاب دانش آموزان سرپیچ از قوانین به جرایم
جنایی
 امنیت کارمندان ،معلمین و مدیران مدارس
 کیفیت و تناسب نوع آموزش

 نظارت ویدئویی روی فعالیت ها ،محل بازی و کالس ها
 دنباله روی هرگونه حرکت مشکوک و اقدامات خشونت
آمیز و گزارش دهی آنها به مسئولین
 قراردهی عوامل بازدارنده ی کارآمد در مناطق کلیدی
 دنباله روی و بازبینی فعالیت های آموزشی در کالس ها

 فعالیت های صورت گرفته در محل نگهداری کودکان

 دسترسی دورادو والدین به فرزندان خود

مزیت ها

راهکار CP PLUS

 دیوارهای امن به همراه عوامل بازدارنده ی کارآمد در

 نظارت ویدئویی  IPکامال حرفه ای

مدارس

 راهکار DSS

 رفتار درست و مناسب دانش آموزان

 نظارت  42ساعته

 فضای امن

 افزایش امنیت دانش آموزان و کارمندان

 آموزش باکیفیت

 نظارت بر ورود/خروج و فضاهای پیرامونی

 بازبینی فرزندان از راه دور

 حضور و غیاب و کنترل دسترسی
 تجزیه و تحلیل یا آنالیتیک ویدئویی

فرقی نمیکند که مسئولین مربوطه در مکان دیگری باشند یا اینکه بخواهند در ساعات کاری مدارس ،در طول شب
و یا در آخر هفته به کنترل مدارس بپردازند ،افراد مجاز در هر مکان و زمانی مجاز به انجام این کار هستند.
برای این کار دوربین های امنیتی دیجیتال میتوانند نقش بزرگی را در کمک به محافظت از فضای مدارس ایفا
کنند .
با دور نگاه داشتن افراد ناشناس از فضای مدارس ،محدودسازی دسترسی آنها به امکانات مدارس و بازبینی همه
آنها با کمک دوربین ها ،یک سیستم هشداردهی امنیتی جامع میتواند نرخ جرائم را به شکل قابل توجهی کاهش
داده و یک فضای آموزشی امن تر را ایجاد کند.

